
סיכוםמחיר יחידהכמותמידה' יחתאורד"מס
 קווי ביוב01.57.1.000

01.57.1.010

כולל חפירה  (884. י.מיוצר לפי ת)מ " מ200 בקוטר SN-8סי .וי.אספקה והנחה של צינור עשוי פי
מילוי מהודק של , כולל ריפוד ועטיפת חול, בכל שטח שהוא, וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא

בדיקה הידרוסטטית , שבילים, התגברות על מכשולים, מ" ס20חומר מקומי נקי בשכבות של 
20.000145.002,900.00 מטרהכל כמפורט במפרט', הרחקת החומר  העודף  וכו, ושטיפת קווים

20.000155.003,100.00 מטר' מ1.75- ל'  מ1.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.020

20.000170.003,400.00 מטר' מ2.25- ל'  מ1.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.030

20.000180.003,600.00 מטר' מ2.75- ל'  מ2.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.040

20.000190.003,800.00 מטר' מ3.25- ל'  מ2.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.050

20.000205.004,100.00 מטר' מ3.75- ל'  מ3.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.060

20.000240.004,800.00 מטר' מ4.25- ל'  מ3.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.070

20.000300.006,000.00 מטר' מ5.25- ל'  מ4.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.080

35.000400.0014,000.00 מטר' מ6.25- ל'  מ5.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.090

01.57.1.100

כולל חפירה  (884. י.מיוצר לפי ת)מ " מ355 בקוטר SN-8סי .וי.אספקה והנחה של צינור עשוי פי
מילוי מהודק של , כולל ריפוד ועטיפת חול, בכל שטח שהוא, וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא

בדיקה הידרוסטטית , שבילים, התגברות על מכשולים, מ" ס20חומר מקומי נקי בשכבות של 
850.000325.00276,250.00 מטרהכל כמפורט במפרט', הרחקת החומר  העודף וכו, ושטיפת קווים

850.000340.00289,000.00 מטר' מ2.25- ל'  מ1.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.110

790.000360.00284,400.00 מטר' מ2.75- ל'  מ2.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.120

380.000385.00146,300.00 מטר' מ3.25- ל'  מ2.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.130

270.000415.00112,050.00 מטר' מ3.75- ל'  מ3.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.140

50.000465.0023,250.00 מטר' מ4.25- ל'  מ3.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.150

100.000510.0051,000.00 מטר' מ4.75- ל'  מ4.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.160

50.000540.0027,000.00 מטר' מ5.25- ל'  מ4.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.170

100.000600.0060,000.00 מטר' מ5.75- ל'  מ5.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.180

אזורית חבל מודיעין. מ -  22/2020מכרז פומבי - טופס הצעת מחיר 
מחירי הפריטים ישמשו כמחירון לכלל העבודות של המועצה

אשר כולל , או המערכת/או עבודה אחרת הנדרשת להפעלה מושלמת של האביזר ו/הפעלה וכל פעולה ו, התקנה, אספקה, הובלה:  מחירי הפריטים בטופס זה יכללו
.שבירות וונדליזם, מחירי הפריטים בטבלה זו יהיו תקפים גם למקרים של  גניבות. או החלק/או האביזר ו/המערכת ו/קלקולים ותקלות עד לתיקון מושלם של הפריט



01.57.1.190

או חציבה /כולל חפירה ו, מ" מ400 בקוטר 10 דרג PE100אספקה והנחת קווי ביוב ללחץ מצנרת 
מילוי מהודק של חומר , כולל ריפוד ועטיפת חול, בכל שטח שהוא, בסלע קשה מכל סוג שהוא

ביצוע , פיזור הצינורות בתעלה, שבילים, מ התגברות על מכשולים" ס20מקומי  נקי בשכבות של 
בדיקת לחץ ושטיפה, ן'חיבורי ריתוך או חיבורי  אלקטרופיוז

160.000660.00105,600.00 מטר

500.000680.00340,000.00 מטר'מ - 2.25ל'  מ1.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.200

100.000700.0070,000.00 מטר'מ - 2.75ל'  מ2.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.210

110.000720.0079,200.00 מטר'מ - 3.25ל'  מ2.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.220

490.000750.00367,500.00 מטר'מ - 3.75ל'  מ3.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.230

860.000810.00696,600.00 מטר'מ - 4.25ל'  מ3.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.240

330.000870.00287,100.00 מטר'מ - 4.75ל'  מ4.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.250

120.000950.00114,000.00 מטר'מ - 5.25ל'  מ4.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.260

10.0001,100.0011,000.00 מטר'מ - 5.75ל'  מ5.25אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.270

01.57.1.280
 בתוך שרוול מגן כולל אספקה 10מ דרג " מ400 בקוטר PE100ריתוך והשחלת צינור , אספקה

150.000720.00108,000.00 מטרוהרכבת נעלי סמך ואטמים בקצוות השרוול

01.57.1.290
הנחתו על , כולל אספקת הצינור, מ" מ225זמני מצינור פוליאטילן בקוטר  (baypass)ביצוע מעקף 

200.000200.0040,000.00 מטרהתחברות לשוחות ביוב קיימות ופירוקו לאחר ביצוע קו ביוב חדש, פני הקרקע

100.00050.005,000.00 מטר' מ1.0תוספת למעקף עבור חפירה והנחת הצינור בעומק עד 01.57.1.300

01.57.1.310

עשויה חוליות ,או חציבה /מ כולל חפירה ו" ס125אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 
אטמים בין  החוליות ובין , חוליות, תחתית טרומית, טרומיות בהתאם לפרט כולל משטח בטון  רזה

מחברים , יק'עיבוד הבנצ, שלבי ירידה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, החוליה העליונה והתקרה
או מכסה על גבי /תקרה טרומית בינונית ו, ע במספר לפי הצורך"או ש"  איטוביב"גמישים מסוג 

מ לעיומס " ס60ב בינוני בקוטר -עם פתח מסגרת ומכסה ב (.י.י ת"עפ)חוליה קונית טרומית עליונה 
מ" ס125עומק התא עד ,  טון1.25

1.0004,400.004,400.00' יח

20.0005,100.00102,000.00' יח' מ1.75- ל'  מ1.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.320

35.0005,500.00192,500.00' יח' מ2.25- ל'  מ1.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.330

30.0005,800.00174,000.00' יח' מ2.75- ל'  מ2.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.340

12.0006,350.0076,200.00' יח' מ3.25- ל'  מ2.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.350

15.0007,280.00109,200.00' יח' מ3.75- ל'  מ3.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.360

01.57.1.370

עשויה חוליות ,או חציבה /מ כולל חפירה ו" ס150אספקה והתקנה בלבד של שוחת בקרה בקוטר 
אטמים בין  החוליות ובין , חוליות, תחתית טרומית, טרומיות בהתאם לפרט כולל משטח בטון  רזה

מחברים , יק'עיבוד הבנצ, שלבי ירידה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, החוליה העליונה והתקרה
27.0009,800.00264,600.00' יח,ע במספר לפי הצורך"או ש"  איטוביב"גמישים מסוג 

11.00010,700.00117,700.00' יח' מ4.75- ל'  מ4.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.380

5.00012,600.0063,000.00' יח' מ5.25- ל'  מ4.76אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.390



5.00014,500.0072,500.00' יח' מ6.25- ל'  מ5.26אבל בעומקים שבין , ל"כנ01.57.1.400

01.57.1.410
מ עבור  אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם " ס125תוספת מחיר לתא ביקורת בקוטר 

113.000900.00101,700.00' יח. טון12.5 טון במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס 40מ לעומס " ס60מסגרת ומכסה בקוטר 

01.57.1.420
מ עבור  אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם " ס150תוספת מחיר לתא ביקורת בקוטר 

48.0001,100.0052,800.00' יח. טון12.5 טון במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס 40מ לעומס " ס60מסגרת ומכסה בקוטר 

01.57.1.430
סיקה טופ " "טורוסיל"י טיח צמנט בשתי שכבות " ע150-125איטום פנימי של שוחות בקרה בקוטר 

1,000.00050.0050,000.00ר" מע"או ש" 107סיל 

01.57.1.440

הסדרת דרך שרות לאורך מאסף הביוב בשטח פתוח כמפורט במפרט הטכני כולל עבודות עפר 
או חציבה פיזור /מ חפירה ו" ס10יישורים עד לגובה פלוס מינוס '   מ10-וניקוז ברצועה ברוחב כ

-מהודק ל'  מ4.0מ ברוחב " ס20לאורך המאסף בעובי ' שכבת מצע סוג א, והידוק  חומר  בתוואי
6,000.000110.00660,000.00 מטר.'לרבות מתן צורת דרך וכו. ו.ה.ש.א. מוד א%98

2,800.00090.00252,000.00 מטרלדרך השרות כולל הדוק'  מ4.0מ וברוחב " ס20בעובי ' תוספת שכבת מצע סוג א01.57.1.450

01.57.1.460
כולל ,  מעל שכבת המצע'  מ4מ לאחר הידוק  לדרך השרות ברוחב " ס6תוספת שכבת אספלט בעובי 

2,800.000140.00392,000.00 מטר.ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית

30.000500.0015,000.00 מטר' מ2.0 בעומק עד 5מ דרג " ס40צינור בטון לניקוז בחציית דרך השירות לניקוז בקוטר 01.57.1.470

20.000620.0012,400.00 מטר' מ2.0 בעומק עד 5מ דרג " ס50צינור בטון לניקוז בחציית דרך השירות לניקוז בקוטר 01.57.1.480

10.0001,500.0015,000.00ק" מ.הסדרת כנפי בטון מזויין בכניסה וביציאה מצנרת הניקוז01.57.1.490

1,000.00070.0070,000.00ר" מ20-מ במילוי בטון ב" ס10כוורת גאו תא בגובה 01.57.1.500

1,000.0008.008,000.00ר" מ' גר200בד גאוטכני לא ארוג במשקל 01.57.1.510

01.57.1.520

תוספת למחיר התקנת צינורות מסוגים שונים ותאי ביקורת לעומקים שונים עבור התקנה בתוך 
כל אמצעי הזהירות , פינוי הפסולת מהאתר, חיתוך האספלט: כבישים קיימים מאספלט לרבות

אספקה ופיזור שכבות מצע עד , הידוק שתית: ביצוע מחדש של כל עבודות האספלט כולל, הנדרשים
שכבת אספלט בעובי מיני, MC-70ריסוס בפריימר , מ" ס40לגובה 

300.000180.0054,000.00 מטר

40.0002,200.0088,000.00 מטרמ כולל חפירה ודיפון פיר" מ400מ בשיטת ניפוץ עם הגדלה לקוטר " מ300חידוש קו ביוב בקוטר 01.57.1.530

40.000100.004,000.00 מטר. כולל שליפתו12"פירוק צנור קיים בקוטר 01.57.1.540

30.0001,000.0030,000.00 מטר' מ2.25 בלי ציפוי ועטיפה בעומק עד X3/16"20"ריתוך והנחת שרוול מצינור פלדה בקוטר , אספקה01.57.1.550

01.57.1.560
'  מ2.26-  בלי ציפוי ועטיפה בעומק מX3/16"20"ריתוך והנחת שרוול מצינור פלדה בקוטר , אספקה

30.0001,030.0030,900.00 מטר' מ2.75עד 



01.57.1.570

 3/8,. "ד.ע32,"י קידוח אופקי כולל אספקת צינור מגן עשוי פלדה בקוטר "מעבר מתחת לכביש ע
או חציבה של הבור בכל עומק משני /חפירה ו, צ ובעלי התשתיות מצידי הכביש.ע.כולל תיאום עם מ

, בשיפוע בעומק לפי הנדרש, ברום, קידוח אופקי במקום, צידי הכביש לצורך קידוח והשחלה
60.0005,000.00300,000.00 מטר,"בולדורים"או סלעית כולל התגברות על /בקרקע רגילה ו

01.57.1.580
עבור ביצוע קידוח לביוב בגרביטציה עם סטיית קווי , תוספת לקידוח אופקי בקרקע או בסלע מוצק

0.300280,000.0084,000.00' יח. למחיר הקידוח%30התוספת הינה . %1 עד %0.4- ביוב מותרת מ

12.0001,300.0015,600.00'קומפמ לשוחת ביוב קיימת" מ200חיבור צינור חדש בקוטר 01.57.1.590

5.0002,300.0011,500.00'קומפמ לשוחת ביוב קיימת" מ400חיבור צינור חדש בקוטר 01.57.1.600

20.0001,800.0036,000.00'קומפתוספת למחיר שוחת ביקורת עבור התקנתה על קו ביוב קיים01.57.1.610

5.000800.004,000.00' יח' מ2מ בגובה עד " מ200 עבה בקוטר PVCמפל חיצוני 01.57.1.620

2.0001,000.002,000.00' יח' מ2מ בגובה עד " מ355 עבה בקוטר PVCמפל חיצוני 01.57.1.630

01.57.1.640
כולל , מעל פני הקרקע'  מ2 ובגובה 4"אספקה והתקנת עמוד סימון מצנרת פלדה מבוטנת בקוטר 

200.000240.0048,000.00' יח.בלוק בטון

60.0001,500.0090,000.00'קומפ.לפי הוראה בכתב וסימון של המפקח, חיתוך ועקירת עצים בכל קוטר וגובה לאורך התוואי01.57.1.650

2.0008,000.0016,000.00'קומפ.כולל עיגון קרקע ונעילה, "שדרות"כדוגמת '  מ4.0אספקה והתקנת שער דו כנפי ברוחב 01.57.1.660

4.0002,500.0010,000.00ע" י.לפי הוראת המפקח בכתב, במידת הצורך, צוות מדידה לצורך עדכון מצב קיים01.57.1.670

01.57.1.680
יציאות ומילוי /איטום כניסות, ביטול שוחות בקרה קיימות כולל פרוק תקרה וסילוקה מהאתר

100.000500.0050,000.00'קומפ.השוחה באדמה מקומית

7,217,950.00(מ"ללא מע)כ כתב כמויות לאחר הנחה "סה

הנחה על כתב הכמויות% אחוז 

(מ"לא כולל מע)כ מחיר כתב כמויות לאחר הנחה "סה

מ"מע

(מ"כולל מע)כ כתב כמויות לאחר הנחה "סה


